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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο Καμερούν
(2021/2983(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Καμερούν, και ιδιαίτερα εκείνο 
της 18ης Απριλίου 20191,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των 
Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση που επικρατεί στο Καμερούν, της 5ης Νοεμβρίου 
2021, και την ετήσια έκθεση, για το 2020, της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία στον κόσμο – Έκθεση ανά χώρα: Καμερούν, της 21ης Ιουνίου 2021,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ («συμφωνία Κοτονού»),

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 
1948,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του 1966,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, την οποία το Καμερούν 
κύρωσε το 1993,

– έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Λαών, του 1981,

– έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Δημοκρατίας του Καμερούν,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του 
Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχικά ειρηνικές διαμαρτυρίες, που διοργανώθηκαν έπειτα 
από προτροπή της αγγλόφωνης κοινοπραξίας της κοινωνίας των πολιτών του Καμερούν 
κατά της περιθωριοποίησης των αγγλόφωνων περιοχών του Καμερούν το 2016 από την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση, κατεστάλησαν βιαίως από τις κρατικές αρχές. Τούτο είχε ως 
αποτέλεσμα να πολλαπλασιαστούν οι φωνές υπέρ των αποσχιστικών τάσεων και να 
έρθουν στο προσκήνιο δυνάμεις αυτονομιστών που ζητούν τη δημιουργία ενός νέου 
κράτους, της Αμπαζονίας, και προκαλούν αιματηρές στρατιωτικές συγκρούσεις·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος αποτελεί προϋπόθεση για την ειρήνη και ότι η 
κυβέρνηση του προέδρου Paul Biya έχει επανειλημμένα απορρίψει τις άμεσες 
συνομιλίες με τυχόν αυτονομιστές ηγέτες από τις αγγλόφωνες περιοχές·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καμερούν αντιμετωπίζει πολλές ταυτόχρονες πολιτικές 

1 ΕΕ C 158 της 30.4.2021, σ. 7.
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προκλήσεις αλλά και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, μεταξύ των οποίων 
απειλές από την Μπόκο Χαράμ στο βορειότερο τμήμα της χώρας, καθώς και την 
εσωτερική ένοπλη εξέγερση αυτονομιστών στις αγγλόφωνες βορειοδυτικές και 
νοτιοδυτικές περιοχές του·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αγγλόφωνοι καθηγητές και δικηγόροι πραγματοποίησαν 
ειρηνικές απεργίες και διαδηλώσεις το 2016 στις βορειοδυτικές και νοτιοδυτικές 
περιοχές καθώς διαφωνούν με την επιβολή του γαλλικού νομικού συστήματος και της 
γαλλικής γλώσσας στα δικαστήρια και τις αίθουσες διδασκαλίας τους, γεγονός που 
πυροδότησε την κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της ένοπλης σύγκρουσης, που 
ξεκίνησε το 2017 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, έχουν σκοτωθεί χιλιάδες άνθρωποι και 
έχει προκληθεί μεγάλης κλίμακας ανθρωπιστική κρίση στις αγγλόφωνες περιοχές του 
Καμερούν·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι σήμερα, έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 
3000 άμαχοι και εκατοντάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η συνεχιζόμενη σύγκρουση στο Καμερούν έχει εκτοπίσει στο εσωτερικό της χώρας 
πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 2,2 
εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια και περισσότεροι από 
66 000 άνθρωποι έχουν αναζητήσει καταφύγιο στη γειτονική Νιγηρία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το Καμερούν φιλοξενεί περισσότερους από 447 000 πρόσφυγες και 
αιτούντες άσυλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δευτερογενείς επιπτώσεις αυτής της 
κρίσης επηρεάζουν τις δυτικές και παράκτιες περιοχές του Καμερούν·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος του Καμερούν δεν σέβεται το κράτος δικαίου και ότι 
ανεξάρτητοι παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένων του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και της Διεθνούς Αμνηστίας, έχουν στο παρελθόν καταγράψει 
στρατιωτικές δίκες με σοβαρές ουσιαστικές και διαδικαστικές ελλείψεις, οι οποίες 
υπονομεύουν σε μεγάλο βαθμό το τεκμήριο αθωότητας, το δικαίωμα επαρκούς 
υπεράσπισης, τον ανεξάρτητο χαρακτήρα των διαδικασιών και την ανεξαρτησία του 
δικαστικού σώματος εν γένει·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις μεταξύ αγγλόφωνων αυτονομιστικών ένοπλων 
ομάδων και κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας είναι ολοένα συχνότερες και 
σφοδρότερες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στις 
πληγείσες περιοχές έχει επίσης διαταραχθεί σοβαρά λόγω των μη κρατικών ένοπλων 
ομάδων και των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας με αποτέλεσμα οι κάτοικοι των 
περιοχών αυτών να βιώνουν σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια και δεκάδες χιλιάδες 
άτομα να μην έχουν πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας υγειονομική περίθαλψη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν ελάχιστες εξαιρέσεις από τα μέτρα περιορισμού της 
κυκλοφορίας, για ανθρωπιστικούς λόγους, με αποτέλεσμα να διαταραχθεί σημαντικά η 
κατανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπηρεσίες των 
Ηνωμένων Εθνών έχουν αναγκαστεί να αναστείλουν τις ανθρωπιστικές τους 
δραστηριότητες στη χώρα παρά το γεγονός ότι η πανδημία COVID-19 έχει επιδεινώσει 
περαιτέρω την κατάσταση·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία και η σύγκρουση μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και 
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αυτονομιστών έπληξε περισσότερο τον άμαχο πληθυσμό από τον οποίο προέρχεται και 
η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο οι κυβερνητικές 
δυνάμεις όσο και οι αυτονομιστές διαπράττουν συνεχώς αντίποινα μεταξύ τους, 
στοχεύοντας σκοπίμως αμάχους και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Felix Agbor Nkongho, δικηγόρος για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και εξέχων υπερασπιστής των δικαιωμάτων της αγγλόφωνης μειονότητας, 
ο οποίος τάσσεται υπέρ της ειρηνικής επίλυσης της κρίσης, έχει δεχθεί επανειλημμένως 
απειλές κατά της ζωής του από ένοπλες αυτονομιστικές ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι δεν είναι το μόνο άτομο που έχει δεχθεί επιθέσεις και παρενόχληση·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις εκλογές του 2018, οι πολιτικές εντάσεις έχουν 
κλιμακωθεί και εκδηλώνονται πλέον ως ρητορική μίσους λόγω εθνοτικής καταγωγής ή 
πολιτικών πεποιθήσεων, η οποία με τη σειρά της γιγαντώνεται στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις έχουν διαπράξει εξωδικαστικές 
δολοφονίες αμάχων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, βασανιστήρια και 
κακοποίηση, έχουν ασκήσει σεξουαλική βία, όπως βιασμούς και έμφυλη βία, έχουν 
καταστρέψει περιουσίες, συμπεριλαμβανομένων χωριών, κατοικιών, εγκαταστάσεων 
υγειονομικής περίθαλψης και νοσοκομείων, έχουν λεηλατήσει περιουσίες και έχουν 
συλλάβει και κρατούν αυθαίρετα πολίτες. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα εχθροπραξιών ή 
έχουν γίνει με το πρόσχημα της συνεργασίας με αυτονομιστές·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τους πρώτους πέντε μήνες του 2021, ένοπλοι αυτονομιστές 
πραγματοποίησαν τουλάχιστον 27 επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς 
σε 13 πόλεις, δηλαδή περισσότερες από όλα τα προηγούμενα έτη της κρίσης 
αθροιστικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν βιάσει, σκοτώσει, βασανίσει, ξυλοκοπήσει, 
απειλήσει και απαγάγει εκατοντάδες ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, 
εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα, εκπαιδευτικών και παιδιών απλώς και μόνο 
επειδή υπάρχουν υποψίες ότι συνεργάζονται με τον στρατό·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση είχε δυσανάλογες επιπτώσεις στα παιδιά, με 
700 000 μαθητές να στερούνται το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση ως αποτέλεσμα του 
αναγκαστικού αποκλεισμού από το σχολείο στις αγγλόφωνες περιοχές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, από τον Αύγουστο του 2021, τα παιδιά στο Καμερούν αποτελούν το 28 % 
του συνόλου των επιζώντων έμφυλης βίας. Διατρέχουν δε αυξημένο κίνδυνο 
αναγκαστικής στρατολόγησης, παιδικής εργασίας και κακοποίησης ενώ, σύμφωνα με 
στοιχεία, πάνω από το 50 % των παιδιών της χώρας έχουν υποστεί κακοποίηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ταμείο του ΟΗΕ για τον Πληθυσμό, το 38 % 
των γυναικών ηλικίας 20-24 ετών στο Καμερούν παντρεύτηκαν πριν συμπληρώσουν τα 
18 έτη ενώ το 13 % πριν συμπληρώσουν τα 15 έτη·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος Biya, ως αντίδραση στις διεθνείς πιέσεις που 
δέχθηκε, συγκρότησε εξεταστική επιτροπή για τις δολοφονίες στο Ngarbuh. Στη 
συνέχεια, η κυβέρνηση αναγνώρισε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας φέρουν μερίδιο ευθύνης 
για τα όσα έγιναν και ανακοίνωσε τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στις 
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δολοφονίες· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες 
σχετικά με το θέμα αυτό·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επιβλήθηκαν αυστηρά μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, 
όπως το κλείσιμο όλων των σχολείων και των εκπαιδευτηρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ασκήθηκε βία κατά ατόμων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και δασκάλων, που 
αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι έγιναν επιθέσεις σε σχολεία, πανεπιστήμια και νοσοκομεία με αποτέλεσμα 
να επιδεινωθούν και να παραταθούν οι παραβιάσεις του δικαιώματος πρόσβασης στην 
εκπαίδευση και οι πολίτες να στερηθούν βασικές υπηρεσίες υγείας·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εντάσεις στη χώρα έχουν οξυνθεί μετά τις προεδρικές 
εκλογές του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο του 2019, ο πρόεδρος Biya 
διοργάνωσε εθνικό διάλογο με σκοπό την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ των 
ενόπλων δυνάμεων και των αυτονομιστών ανταρτών στις αγγλόφωνες περιοχές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο χρόνια αργότερα η εφαρμογή των μέτρων δεν έχει 
αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι απέτυχαν οι 
διάφορες απόπειρες για την επίλυση της κρίσης στο Καμερούν το 2020 και το 2021·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκκρεμεί η υπογραφή των προεδρικών διαταγμάτων που 
προβλέπουν τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και τη σταδιακή μεταφορά ανθρώπινων και 
οικονομικών πόρων στις αποκεντρωμένες αρχές για την έμπρακτη εφαρμογή της 
διαδικασίας αποκέντρωσης·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να περιορίζει τις ελευθερίες της 
έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι ενώ επιδεικνύει όλο και μικρότερη ανοχή σε 
πολιτικές διαφωνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες μέλη και υποστηρικτές του 
κόμματος της αντιπολίτευσης συνελήφθησαν μετά τη συμμετοχή τους σε διαδηλώσεις 
που ζητούσαν ειρηνική επίλυση της κρίσης στις αγγλόφωνες περιοχές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι επιβάλλονται διαρκώς περιορισμοί σε πολιτικούς αντιπάλους των 
κυβερνώντων, διαδηλωτές, δημοσιογράφους και εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ποινικός κώδικας του Καμερούν τιμωρεί τις σεξουαλικές 
σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου με ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το τελευταίο διάστημα έχουν αναφερθεί πολυάριθμες 
περιπτώσεις σύλληψης και παρενόχλησης ατόμων ΛΟΑΤΚΙ·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καμερούν κινδυνεύει όλο και περισσότερο από τις 
ισλαμιστικές οργανώσεις Μπόκο Χαράμ και Ισλαμικό Κράτος στην Επαρχία Δυτικής 
Αφρικής (ISWAP) στο βορειότερο τμήμα της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιθέσεις της ισλαμιστικής ένοπλης οργάνωσης Μπόκο Χαράμ περιλαμβάνουν 
καθημερινές δολοφονίες, απαγωγές, ληστείες και καταστροφή περιουσιών, που 
ισοδυναμούν με σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβιάσεις 
του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
στις επιθέσεις αυτές συμμετείχαν επίσης βομβιστές αυτοκτονίας και παιδιά στρατιώτες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Δεκέμβριο του 2020, τουλάχιστον 80 άμαχοι έχουν 
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σκοτωθεί από τη Μπόκο Χαράμ, με περισσότερους από 340 000 ανθρώπους να έχουν 
εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας από τον Αύγουστο του 2021· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο θάνατος του ηγέτη της Μπόκο Χαράμ, Abubakar Shekau, που εικάζεται ότι 
οφείλεται σε σύγκρουση με παρακλάδι του ISWAP στη Νιγηρία, συνέβαλε στην 
εδραίωση της εξουσίας του ISWAP και στην ενίσχυση του αισθήματος ανασφάλειας 
στο βορειότερο τμήμα του Καμερούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνητικές 
δυνάμεις δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν αποτελεσματικά τον πληγέντα 
πληθυσμό·

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο 
Καμερούν· υπογραμμίζει το δικαίωμα των πολιτών στην ελευθερία της έκφρασης, του 
συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι· ζητεί τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και παροτρύνει την κυβέρνηση του Καμερούν να λάβει όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την τήρηση των υποχρεώσεών της όσον αφορά την προστασία των 
δικαιωμάτων αυτών·

2. παροτρύνει τόσο την κυβέρνηση του Καμερούν όσο και τους πολιτικούς και 
στρατιωτικούς ηγέτες των αυτονομιστικών ομάδων να συμφωνήσουν σε κατάπαυση 
του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους και ενθαρρύνει τα αντιμαχόμενα μέρη να 
συμφωνήσουν σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως η απελευθέρωση μη βίαιων 
πολιτικών κρατουμένων και η άρση των αποκλεισμών των σχολείων· παροτρύνει την 
κυβέρνηση του προέδρου Biya και τους αγγλόφωνους αυτονομιστές να ξεκινήσουν εκ 
νέου και άμεσα τις ειρηνευτικές συνομιλίες· παροτρύνει τη διεθνή κοινότητα, ιδίως την 
Αφρικανική Ένωση, τα κράτη της Κεντρικής Αφρικής και την ΕΕ, να συμβάλουν στη 
διευκόλυνση του διαλόγου αναλαμβάνοντας ρόλο διαμεσολαβητή· υπογραμμίζει τη 
σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και παροτρύνει την κυβέρνηση να 
συνεργαστεί στενά με την Αφρικανική Ένωση και την Οικονομική Κοινότητα των 
Κρατών της Κεντρικής Αφρικής· εκφράζει τη λύπη του για την αποτυχία και την 
απροθυμία αμφοτέρων των αντιμαχόμενων μερών να συμμετάσχουν σε πραγματικά 
ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες για την επίλυση της σύγκρουσης· είναι πεπεισμένο 
ότι ο πολιτικός διάλογος, που διεξάγεται σε πνεύμα συμβιβασμού, αποτελεσματικής 
πολιτικής συμμετοχής και χωρίς αποκλεισμούς, στον οποίο συμμετέχουν όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, είναι ο μόνος τρόπος για να επικρατήσει η ειρήνη στη χώρα· 
καλεί τόσο την κυβέρνηση του Καμερούν όσο και τους ηγέτες αυτονομιστικών ομάδων 
να αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες προσφορές διαμεσολάβησης από τρίτους προκειμένου 
να ξεκινήσουν άμεσα οι απευθείας διαπραγματεύσεις·

3. καταδικάζει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράττονται από όσους εμπλέκονται στην ένοπλη 
σύγκρουση και υπογραμμίζει τη σημασία της καταπολέμησης της ατιμωρησίας· καλεί 
τις αρχές του Καμερούν να διασφαλίσουν ανεξάρτητες, αποτελεσματικές, διαφανείς και 
αμερόληπτες έρευνες, καθώς και τη δίωξη των σοβαρών παραβιάσεων και 
περιστατικών κακοποίησης τόσο από κρατικούς όσο και από μη κρατικούς φορείς, 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα, και ζητεί οι υπεύθυνοι για 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να λογοδοτήσουν και να προσαχθούν στη 
δικαιοσύνη μέσω δίκαιης δίκης, προκειμένου να τερματιστεί η ατιμωρησία και να 
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διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η οποία αποτελεί βασική συνιστώσα του 
κράτους δικαίου και θεμέλιο ενός λειτουργικού δημοκρατικού κράτους·

4. καλεί την κυβέρνηση του Καμερούν να κυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης για το 
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο· προτρέπει την ΕΕ να χρησιμοποιήσει την πολιτική 
επιρροή που έχει χάρη στην αναπτυξιακή βοήθεια και σε άλλα διμερή προγράμματα 
που προσφέρει για την ενίσχυση της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο 
Καμερούν·

5. αντιτίθεται στην εκδίκαση από στρατοδικεία υποθέσεων που αφορούν πολίτες· 
υπενθυμίζει στο Καμερούν τη διεθνώς δεσμευτική υποχρέωσή του να παρέχει δίκαιη 
δίκη, την υποχρέωσή του να σέβεται το δικαίωμα όλων των πολιτών σε δίκαιη δίκη 
ενώπιον ανεξάρτητων δικαστηρίων, καθώς και ότι τα στρατοδικεία δεν θα πρέπει να 
έχουν δικαιοδοσία επί των πολιτών·

6. καλεί τις αρχές του Καμερούν να σταματήσουν να προσάγουν πολίτες ενώπιον 
στρατοδικείων, να σταματήσουν να λαμβάνουν εκ των προτέρων αποφάσεις επί 
δικαστικών υποθέσεων και να επιβάλλουν τη θανατική ποινή, η οποία είναι παράνομη 
βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι η θανατική 
ποινή δεν έχει επιβληθεί στο Καμερούν από το 1997, γεγονός που αποτελεί ορόσημο 
στην πορεία της χώρας προς την πλήρη κατάργησή της εν λόγω ποινής· επαναλαμβάνει 
την αντίθεση της ΕΕ στη θανατική ποινή σε όλες τις περιπτώσεις και χωρίς εξαιρέσεις· 
καλεί την κυβέρνηση του Καμερούν να διασφαλίσει την κατάργησή της εν λόγω 
ποινής· καλεί την κυβέρνηση του Καμερούν να κυρώσει το δεύτερο προαιρετικό 
πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα σχετικά 
με την κατάργηση της θανατικής ποινής· παροτρύνει τα δικαστήρια να απέχουν από την 
έκδοση τέτοιων ποινών και να επιβεβαιώσουν ότι δεν προτίθενται να επιβάλουν τη 
θανατική ποινή·

7. εκφράζει τη λύπη του για τη χρήση βίας, ιδίως εναντίων παιδιών, ενώ ανησυχεί 
ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις της κρίσης στα παιδιά· καλεί και τις δύο πλευρές της 
σύγκρουσης να σταματήσουν να στοχοποιούν σκόπιμα αμάχους ενώ παροτρύνει τους 
αυτονομιστές να σταματήσουν αμέσως τις επιθέσεις κατά των σχολείων καθώς και 
κάθε είδους αποκλεισμό από την εκπαίδευση, επιτρέποντας την ασφαλή επιστροφή στο 
σχολείο όλων των μαθητών και των εκπαιδευτικών·

8. καλεί τις αρχές του Καμερούν να προστατεύσουν όλες τις γυναίκες στη χώρα, ιδίως 
στις εμπόλεμες περιοχές, και να προωθήσουν την ισότητα των φύλων και τη 
χειραφέτηση των γυναικών μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών και των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών στη δημόσια και πολιτική ζωή· ζητεί την 
ανάπτυξη ειδικών δράσεων της ΕΕ για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των διαφόρων 
ομάδων γυναικών, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες, τις μετανάστριες, τις οροθετικές, τα 
άτομα ΛΟΑΤΚΙ και τα άτομα με αναπηρία·

9. πιστεύει ότι η αποκέντρωση, ως σύστημα οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής 
διακυβέρνησης, είναι κομβικής σημασίας για την αντιμετώπιση των πολλαπλών 
αναπτυξιακών προκλήσεων, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της λογοδοσίας των τοπικών 
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πολιτικών και των τοπικών διοικήσεων έναντι των ενεργών πολιτών· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη στήριξη της ΕΕ στη διαδικασία αποκέντρωσης·

10. καταδικάζει την υπερβολική χρήση και την κατάχρηση βίας κατά πολιτικών αντιπάλων 
και ειρηνικών διαδηλωτών· εκφράζει τη λύπη του για τη χρήση μέτρων περιορισμού 
της κυκλοφορίας, όπως απαγορεύσεις κυκλοφορίας ή απαγόρευση δημόσιων 
συναντήσεων, στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, προκειμένου να περιοριστεί η 
ελευθερία της έκφρασης, του Τύπου και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικώς· 
εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση της ελευθερίας του λόγου και της 
ελευθερίας του Τύπου στο Καμερούν· αποδοκιμάζει την αυθαίρετη σύλληψη και 
παρενόχληση δημοσιογράφων και πολιτικών της αντιπολίτευσης και τη φίμωση 
πολιτικών αντιφρονούντων· καλεί τις αρχές του Καμερούν να απελευθερώσουν αμέσως 
και άνευ όρων τους πολιτικούς αντιπάλους, τους διαδηλωτές και όλους τους άλλους 
πολίτες που έχουν συλληφθεί αυθαίρετα και κρατούνται αποκλειστικά για πολιτικούς 
σκοπούς· καταδικάζει τις παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών·

11. καλεί τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να συνεργαστούν με την 
κυβέρνηση, την αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών για να διασφαλίσουν ότι 
οι σελίδες τους ελέγχονται και περιορίζουν την ανάρτηση εμπρηστικού περιεχομένου, 
τη ρητορική μίσους και την παραπληροφόρηση, ήτοι πρακτικές που υπονομεύουν 
περαιτέρω τις διακοινοτικές σχέσεις·

12. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι περισσότερα από 40 000 άτομα δεν έλαβαν επισιτιστική 
βοήθεια λόγω της ανασφάλειας που επικρατεί και των οδοφραγμάτων στις 
βορειοδυτικές και νοτιοδυτικές περιοχές, καθώς και για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά 
εγκαταστάσεων υγειονομική περίθαλψης και εργαζομένων στον τομέα της υγείας, 
καθώς και για το γεγονός ότι οι ανθρωπιστικές δραστηριότητες απαγορεύτηκαν στο 
πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων· καταδικάζει τον αποκλεισμό της ανθρωπιστικής 
βοήθειας και τις επιθέσεις κατά εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων των απαγωγών, παρενοχλήσεων και δολοφονιών τους στις 
βορειοδυτικές και νοτιοδυτικές περιοχές του Καμερούν. Καταδικάζει επίσης τον 
κλιμακούμενο εκφοβισμό ανεξάρτητων παρατηρητών και υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών, το 
έργο των οποίων είναι πιο σημαντικό από ποτέ δεδομένων των σοβαρών παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλους εκείνους που εμπλέκονται στη σύγκρουση· 
επιμένει ότι όλα τα αντιμαχόμενα μέρη πρέπει να επιτρέψουν αμέσως την απρόσκοπτη 
διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας· καλεί την κυβέρνηση του Καμερούν να 
διασφαλίσει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει στις περιοχές που έχουν πληγεί·

13. καλεί τον ΟΗΕ και την ΕΕ να συνεχίσουν να παρακολουθούν την ανθρωπιστική 
κατάσταση και να αξιολογούν τις ανάγκες· ζητεί επείγουσα ανθρωπιστική στήριξη από 
τη διεθνή κοινότητα, μεταξύ άλλων και από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, 
προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και κατάλληλα στις επείγουσες ανάγκες 
του πληθυσμού· θεωρεί σκόπιμο να πραγματοποιηθεί διερευνητική αποστολή στο 
Καμερούν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, προκειμένου να 
διαπιστωθεί η έκταση και να ταυτοποιηθούν οι δράστες των παραβιάσεων του διεθνούς 
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δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

14. καταδικάζει τις τρομοκρατικές ενέργειες της Μπόκο Χαράμ στο Καμερούν· 
αναγνωρίζει τις προσπάθειες των αρχών του Καμερούν για την εξουδετέρωση της εν 
λόγω οργάνωσης· καλεί τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει όλες τις προσπάθειες για την 
εξουδετέρωση της ισλαμιστικής ένοπλης ομάδας· επιμένει ότι η τρομοκρατία μπορεί να 
καταπολεμηθεί αποτελεσματικά μόνο εάν αντιμετωπίσουμε τα αίτια και τα ειδικά 
προβλήματα που σχετίζονται με την ανισότητα·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο 
Συμβούλιο, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Γενικό Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Καμερούν και στους 
συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.


